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Силабус курсу 

 

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

Обсяг 3 кредити (90) 

Семестр, рік 

навчання 

1 семестр 3 рік навчання 

Дні, час, місце Середа 12:50, 14:20 
 онлайн на платформі Zoom 

Викладач  Гудімова Алісар  

доктор філософії зі спеціальності 053 Психологія, доцент кафедри 
соціальної психології 

Контактний телефон  

Е-mail alisar.hudimova@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра cоціальної психології 

Консультації Понеділок 15:00-17:00 
на платформі Zoom 

Комунікація здійснюється на навчальних заняттях, а також за допомогою 
месенджерів, онлайн-консультацій з викладачем, які проводяться 
за графіком з використанням Zoom, Google Meet, Google 
Classroom 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Педагогічна психологія» вивчає  
психологічні закономірності навчально-виховного процесу, 
специфіку педагогічної діяльності. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

 

Дисципліна відноситься до обов’язкових курсів 

Мета курсу. оволодіння здобувачами системних знань з теоретичних та 
прикладних питань педагогічної психології, зокрема стосовно 
психологічних закономірностей навчання та виховання, 
особливостей педагогічної діяльності, а також здійснення 
практичної підготовки фахівців для роботи в закладах системи 
освіти різного рівня. 

Завдання дисципліни: 
 

 розкрити зміст та місце педагогічної психології в 
системі наукового знання, закони, принципи, підходи, 
методи та психологічний сенс навчання, виховання та 
педагогічної діяльності; 

 розкрити психологічні закономірності процесів 
навчання і самонавчання, виховання і самовиховання; 

 вивчити психологічні особливості розвитку суб'єкта 
навчання та виховання на всіх етапах навчально-
виховного процесу; 

 вивчити особливості структури педагогічної діяльності 
та ролі особистості вчителя як організатора навчально-
виховного процесу; 
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 формувати вміння використовувати теоретичні знання 
для аналізу поведінки учнів різних вікових категорій; 

 сформувати у здобувачів ряд умінь та навичок 
застосування набутих знань у практичних сферах 
діяльності, активізувати особистісний та творчий 
потенціал майбутнього фахівця. 

 

Компетентності • ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 
застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
• ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.  
• СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним 
апаратом психології.  
• СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності 
та вчинків.  
• СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та 
психопрофілактичну роботу відповідно до запиту. 

Очікувані результати 

 

• • ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 
функціонування психічних явищ в контексті професійних 
завдань. 
• ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 
вирішення професійних завдань.  
• ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, 
обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання 
відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. 
• ПР12. Складати та реалізовувати програму 
психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 
психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, 
ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. 
• ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути 
зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші 
культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

 
ОПИС КУРСУ 

Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (18 год.) та практичних (14 год.) 
занять, організації самостійної роботи здобувачів (58 год.). 
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється наступними  
методами: 

 словесні та наочні методи; 
 практичний метод; 
 дистанційний метод (синхронне та асинхронне навчання). 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 
індивідуальних завдань: підготовка презентацій, рефератів, виконання 
практичних завдань, складання опорного конспекту та підготовка 
доповідей. 

Зміст 

навчальної 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА: 
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 
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дисципліни  

 

Тема 1. Вступ до педагогічної психології 
Тема 2. Етапи становлення педагогічної психології  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ  УЧБОВОЇ ТА 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
Тема 3. Учбова діяльність – специфічний вид діяльності 
Тема 4. Психологія навчання 
Тема 5. Психологія виховання 
Тема 6. Психологія педагогічної діяльності і особистості педагогічних 
працівників 

Перелік  

рекомендовано

ї літератури 

   Основна 
1. Власова О.  І.  Педагогічна  психологія  :  Навч. посібник.  Київ: 

Либідь, 2005. 399 с.  
2. Заброцький М.М. Педагогічна психологія.  К: МАУП, 2012. 77 с. 
3. Коброслі А.Х., Простомолотов В.Ф. Зіставлення психологічних 

профілів успішно та посередньо встигаючих студентів. Психіатрія, 
неврологія та медична психологія. 2016. Т.3, 2 (6). С. 77-84. 

4. Кочубей А. В. Психологія : Європейська кредитно-
трансферна  система  :  навч.  посіб.  для  студ.  усіх  напрямів 
підготов. НУВГП; М-во освіти 
і  науки,  молоді  та  спорту  України,  Нац.  ун-т  вод.  госп-ва  та 
природокористування. Рівне : НУВГП, 2011. 220 с. 

5. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. К. 
2002. 212с. 

6. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія : практикум. К. : Каравела, 
2009. 224 с.  

7. Ортинський  В.  Л.  Педагогіка  вищої  школи:  навч. 
посіб.  для  студ.  вищ.  навч.  закл.   К.  : Центр учбової літератури, 
2009. 472 с.  

8. Педагогічна та професійна психологія : конспект лекцій здобувачів. 
Уклад. Богдан Ж. Б., Солодовник Т. О. Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 
68 с.  

9. Савчин М. В. Педагогічна психологія: Нав.посіб. К. : Академвидав, 
2007. 424 с.  

10. Тодорова І. С. Педагогічна та професійна психологія : навчально-
методичний посіб. Полтава : ПУЕТ, 2012. 81 с. 

 
 

 Електронні інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/   

3. Законодавство України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.rada.kiev.ua/  

4. https://classroom.google.com/c/NTQ2NDgxMTAxNzcw?cjc=ktmlq2v  

 
 

ОЦІНЮВАННЯ 
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Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів складається з двох етапів: 
поточного контролю та підсумкового контролю (іспит). 

Методи поточного контролю: 

 обговорення проблеми, дискусія; 
 аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або 

графічного матеріалу); 
 презентації результатів роботи у вигляді доповідей. 
Об’єктом поточного оцінювання є: 

 програмний матеріал, який викладається на лекціях;  
 питання та проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних 

заняттях; 
 програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: презентації, реферати, доповіді, практичні завдання та 
есе. 

Підсумковий контроль відбувається у вигляді іспиту. 

Загальна підсумкова оцінка (сума балів) складається з оцінки поточного контролю 
результатів навчання впродовж семестру та оцінки результатів навчання при проведенні 
контрольних заходів під час підсумкового контролю (іспит).  

Схема розподілу балів:  
Максимальна кількість балів за поточний контроль – 70. 
Максимальна кількість балів за підсумковий контроль – 30. 
Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які продемонстрував 

здобувач при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові 
до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 
якщо він виконав усі види практичних робіт, що передбачені робочою програмою незалежно 
від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 
 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль Фронтальне опитування  2 бали 20 
Практичний контроль Робота на практичних заняттях 4 бали  40 
Індивідуальне самостійне 
завдання 

Презентація 
Реферат 
Практичне  завдання  
Опорний конспект 
Доповідь 
 
 

10 балів 10 

Підсумковий контроль 
(Іспит) 

  30 

Фінальна оцінка (бали)   100 
 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат 
Виконання 
практичного завдання 

звіт 
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Складання опорного 
конспекту 

конспект 

Підготовка доповіді доповідь  

Критерії оцінювання результатів навчання під час аудиторних занять 

Критерії оцінювання Рівень 
компетентності 

Оцінка  

за 

національною 

шкалою (бали) 
Здобувач освіти володіє глибокими знаннями в 
обсязі навчальної програми, усвідомлено 
використовує їх у стандартних і нестандартних 
ситуаціях, уміє самостійно аналізувати, 
узагальнювати опанований матеріал ,самостійно 
користуватися джерелами інформації і 
висловлювати думку та приймати рішення. 

Високий 
(творчий) 

Відмінно 
(10) 

Здобувач освіти досить добре володіє вивченим 
матеріалом, застосовує знання в дещо змінених 
ситуаціях, логічно висловлює думки, володіє 
медичною термінологією, уміє аналізувати і 
систематизувати інформацію, відповідь його 
повна, логічна, обґрунтована, хоч і з деякими 
помилками. 

Достатній 
(конструктивно- 
варіативний) 

Добре 
(8) 

Здобувач освіти розуміє основний навчальний 
матеріал, здатний з помилками перекладати на 
латинську мову і навпаки, зазнає труднощі при 
декодуванні медичних термінів та при 
виписуванні рецепта. Відповідь його правильна, 
але недостатньо осмислена. 

Середній 
(репродуктивний) 

Задовільно 
(6) 

Здобувач освіти розрізняти об’єкт вивчення та 
фрагментарно відтворює незначну частину 
навчального матеріалу,виявляє здатність 
елементарно викласти думку. 

Низький 
(рецептивно- 

продуктивний) 

Незадовільно 
(4) 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максимальна 

кількість балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація  2 відповідність змісту доповіді здобувача та/або 
оригінальність візуального представлення 
відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
джерела. 

Практичне  
завдання 

2 самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям.  

Опорний 
конспект 

2 логічність та послідовність представлення 
смислових блоків, адекватне використання різних 
способів акцентування у межах смислових блоків, 
відповідність темі 

Доповідь 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
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опрацювання теоретичного матеріалу. 
 Критерії оцінювання під час іспиту 

 Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень 

20-30 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 
розв’язанні практичних прикладів. 

15-19 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 
вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 
прикладів. 

10-14 балів достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 
застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

7-11 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 
аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 
слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 
прикладів; 

1-6 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 
відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

  

 Розподіл балів, які отримують здобувачі  

Поточний контроль Підсумковий 

контроль 

(Іспит) 

Сума 

балів 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль 2 Індивідуальне 

самостійне 

завдання 

 

 

 

30 

 

 

 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  

10 10 10 10 10 10 10 

20 40 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 A «відмінно» 

85-89 B «дуже добре» 

75-84 С «добре» 
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70-74 D «задовільно» 

60-69 Е «допустимо» 

35-59 FХ «незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F «незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни» 

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

 

Завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 20 балів). Перескладання 
іспиту можливе із дозволу деканату за наявності поважних 
причин (зокрема, лікарняного) або за письмовою заявою 
(апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодексом академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету імені 
І.І. Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 
цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

Політика щодо 

відвідування та 

запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, що передбачає нарахування балів. За об’єктивних 
причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба здобувача, 
стажування за академічною мобільністю та ін.) навчання може 
відбуватись дистанційно в онлайн формі за графіком погодженим 
із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних 
заняттях за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках. 

Поведінка в 

аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: опитуваннях,  
дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі навчальні 
завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 
аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 
взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 
 

 


